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BOEKBESPREKINGEN

Dirk GELDOF. Onzekerheid: Over leven in de risicomaatschappij. Leuven: Acco, 2008, 190 p.

Dirk Geldof biedt een Nederlandstalige inleiding tot Ulrick Beck’s opvatting van de hedendaagse 
wereld als een mondiale risicomaatschappij. Als socioloog neemt hij een stapje terug om de blik 
te verruimen en de eigen particuliere positie te overstijgen (p. 9). Hij meent te observeren dat 
veranderingen steeds sneller en ingrijpender zijn (p. 9). Daardoor voelen wij ons voortdurend 
onzeker en ongelukkig, hoewel onze materiële rijkdom nog nooit zo groot was – een paradox, 
aldus Beck en Geldof (p. 10). De onzekerheden die ons geluksgevoel aantasten, situeren zich op 
alle domeinen. Geldof focust op vijf ervan: ecologische omstandigheden, globalisering en soci-
aaleconomische risico’s, individualisering en onzekere vrijheid, risico’s i.v.m. tijdbeleving en 
migratierisico’s. De oplossing voor al die domeinen moet, in de lijn van Beck en Anthony 
Giddens, gezocht worden in een tweede moderniteit, een refl exieve moderniteit. De refl ectie 
moet zich dan zowel op het individuele niveau als op het niveau van de collectiviteit afspelen – 
de eerste refl ectie als een bewust biografi sch project, de tweede als de ontplooiing van een groot 
verhaal dat de verworvenheden van de eerste moderniteit koestert en bevordert en nieuwe maat-
schappelijke instituties voortbrengt. In de loop van zijn uiteenzetting over deze vrij abstracte 
concepten raakt Geldof heel wat concrete en herkenbare verschijnselen aan: beroeps- en part-
nerkeuze, hobbymanagement, armoede, afstandswerk, verhuizen, opkomst van extreem rechts, 
enzovoort.

Deze concrete uitwerkingen maken het boek toegankelijk en boeiend voor een breed lezers-
publiek en in het bijzonder voor de bachelorstudenten die Geldofs eerste afzetmarkt vormen. 
Maar ze maken het boek vanuit wetenschappelijk oogpunt ook bijzonder kwetsbaar.

Ten eerste is de hypothese, over objectieve risico’s die hoger zouden zijn dan ooit voorheen, 
niet vatbaar voor objectivering. Migratiestromen waren er doorheen heel de geschiedenis. Natuur-
rampen eveneens: aardappeloogsten mislukten, vulkanen ontploften, het klimaat wijzigde. Voor 
de Mexicaanse griep was er de builenpest. Met andere woorden: de huidige objectieve risico’s 
hoger inschatten dan die van gisteren is vanuit wetenschapsfi losofi sch perspectief bijzonder 
hachelijk. Het veronderstelt een maateenheid voor objectieve risico’s die vooralsnog niet gevon-
den is.

Ten tweede geldt dit in het bijzonder ook voor de biologische en ecologische risico’s. Wat 
betreft klimaatwijziging moeten we vanuit wetenschapsfi losofi sch perspectief opmerken dat het 
voor de socioloog Geldof qualitate qua passend is zich te oriënteren op de vraag naar het feno-
meen van de verspreiding van het idee en het alarmisme over klimaatwijziging, maar dat het voor 
hem in die hoedanigheid niet passend is het idee zonder kritische sociologische zin te echoën en 
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daardoor verder te bevorderen. Onmiskenbaar zijn er overeenkomsten met religieuze eindtijd-
verwachtingen, onmiskenbaar is er de connotatie dat het ‘ethisch superieur’ is believer dan non-
believer te zijn, de strijd woedt niet alleen in de academie maar ook in de politiek. Het punt is dat 
een socioloog gewoon niet kan weten of de controversiële klimaatvoorspellingen waar zijn of 
niet. Volgens mij kan niemand dat zeker weten, ook de klimatologen zelf niet. De bankier in mij 
herkent dit als speculatie over een eventueel historisch feit dat zich nog niet heeft voorgedaan. 
Wie meent dat een toekomstvoorspelling in de klimatologie zekerder wordt doordat de consen-
sus erover breder en/of heviger wordt, zit fout. Hij zit fout op dezelfde wijze als de bestuurders 
van de banken die geloofden dat goedkope liquiditeit uit de kraantjes zou blijven lopen, omdat 
ze dat in consensus samen sterk geloofden en omdat ze het waarnamen in mekaars gedrag. Maar 
zelfs hier geen self fulfi lling prophesy. Er is overigens in de feiten ook geen consensus over de 
 klimaatwijziging (zie The Wall Street Journal, Monday July 1, p. 15) – dus het zou overhaast zijn 
om op basis van de hypothese allerlei investor bets te gaan plaatsen (‘investeren in …’). Popperiaans 
bankieren en Popperiaanse klimatologie gaan geheel gelijk op. Dus: ‘klimaatwijziging’ is een 
 falsifi ceerbare hypothese in de klimatologie en intussen ook van industrieën die zich op de hypo-
these hebben gevestigd.

Ten derde kan het onderzoeksveld voor de socioloog worden uitgebreid: er zijn naast het 
klimaatalarm heel wat meer voor de hand liggende argumenten om het wat zuiniger aan te doen 
qua koolstofverbranding – vooral ook het succes of gebrek daaraan van deze argumenten kan in 
aanmerking komen voor sociologische studie. Waarom, zo luidt een sociologische vraag, is het 
blijkbaar gemakkelijker iedereen de stuipen op het lijf te jagen over hypothetische macrocausali-
teit i.v.m. het klimaat, dan om de mensen aan te sporen om minder auto te rijden gezien onze 
kinderen er longaandoeningen van krijgen en gezien elke geconsumeerde kilometer onmiskenbaar 
ons pensioen aanvreet? Is de kleine rede dan niet groot geworden met de historische eerste 
moderniteit? Of nog: aangezien we tijd tekort komen en autorijden een tijdbesteding is die de 
chauffeur niet toelaat ook nog iets anders te doen, terwijl treinreizen, fi etsen en zelfs wandelen 
dat wel toelaten, waarom is desondanks autorijden nog steeds zo populair bij de bevolking? En 
individueel autobezit, waarvan de vaste kosten economisch vaak prohibitief zijn in vergelijking 
met taxigebruik, waarom is dat zo populair? Is het onbekendheid met fi nanciële mechanica, is 
het omdat consumenten slechte economen zijn of omdat hun sociale afkeer van gedeeld wagen-
bezit een economisch prohibitief nut heeft? Waarom werken al die genoemde impulsen van 
gedragswijziging in de sociale massa niet sterker door dan iets wat later mogelijk niet meer zal 
blijken dan een gelaïciseerde variant van het doemdenkvirus dat geregeld de menselijke populaties 
treft? Of is dat net geen sociologische vraag meer en veeleer een biologische?

Vanuit sociologisch perspectief is het ook markant dat de marketinginspanningen om de 
klimaathypothese algemeen te doen aanvaarden veel succesvoller zijn geweest dan die voor de 
hypotheses in het Rapport van de Club van Rome (achteraf geheel fout gebleken) en die over de stille 
lentes. En wie ligt nog wakker van de zure regen of de gaten in de ozonlaag? De enige ecologische 
dreiging waarvan we echter wel zeker zijn dat ze uniek is in de geschiedenis, simpelweg omdat 
we ze wel objectief kunnen staven, is die van de aanwas van de humane populatie op de aarde 
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– er bestaat geen diepere ‘ecologische voetafdruk’ (ja, de metafoor komt in het boek ook voor) 
dan het voortbrengen van nageslacht. Daar ligt de echte uitdaging tot beheersing voor de col-
lectiviteit van samenlevingen die de planeet bevolken. Geldof thematiseert echter de bevolkings-
explosie niet, terwijl demografi e toch dichter aansluit bij het onderzoeksveld van de socioloog 
dan de klimatologie.

Mijn teleurstelling geldt niet enkel het onvoldoende doorgronden van de contemporaine en 
toekomstige problematiek, ze betreft ook de tijdsdimensie. Ook in die dimensie neemt de socio-
loog, althans wanneer hij met brede concepten als ‘kapitalisme’, ‘vrije markten’, ‘moderniteit’ of 
‘risicomaatschappij’ werkt, best een fl ink stapje terug om meer afstand te hebben. Zo herinner 
ik mij uit de geschiedenislessen in de middelbare school dat er voortdurend grote migraties 
waren en ingrijpende sociale verschuivingen plaatsvonden. Als zijdelingse opmerking herinner 
ik mij overigens uit die periode ook dat men een nieuwe ijstijd voorspelde. Als dat klopt, dan 
is de wetenschapsfi losofi sche vraag daarbij: welke doorbraak in de beoefening van de klimaat-
wetenschappen, behalve een loutere eend/konijn-paradigmaverschuiving (‘als de afkoelingsvoor-
spelling niet werkt, dan proberen we de opwarmingsvariant’), heeft tot die enorme verbetering 
van de voorspellingsrichting en tegelijk tot de verbreding van de totale voorspellingsrange 
gezorgd?

Voor de Mexicaanse griep was er de builenpest. Ook in de premoderniteit leefde er voortdu-
rend onbehagen over reële of vermeende risico’s. In de ‘trage’ Middeleeuwen organiseerden 
mensen hun angstvisioenen door, in plaats van in de bioscoop naar smeltend ijs te gaan kijken, 
tegen betaling verhalenvertellers te laten komen, die met hun verhalen over klopgeesten, hekserij 
en weerwolven hele dorpen aan het rillen kregen. In de ‘snelle’ eenentwintigste eeuw zijn het 
marketeers en politici die verhalen over terrorisme, pandemieën en fi nanciële pensioendestructie 
promoten. Hoeveel mensen hebben een lucide begrip van de fi nanciële dimensie van ‘pensioen’, 
is de moderniteit niet echt lucide gevestigd? Heeft het kapitalisme enkel voor de massale vrijma-
king van arbeidstijd gezorgd en is het begrip achtergebleven? In het bijzonder de vrees voor een 
ongelukkige oude dag lijkt van alle tijden. Er is dus niets meetbaar nieuws onder de zon qua 
risicobeleving. Wel sociologisch relevant is de schaal van operatie en het feit dat de moderniteit 
de brede bevolking niet immuun heeft weten te maken voor alarmisme. Dat is wél een paradox. 
Heeft de moderniteit gefaald, of heeft ze niet gefaald? Net als bij de klimaatverandering zijn ook 
hier de weddenschappen nog open.

Een groter onzekerheidsgevoel bij grotere rijkdom is geen paradox. Sinds Marx weten we dat 
de kapitalistische productiewijze, die de rijkdom voortbrengt, alle tradities doet opgaan in rook, 
maar ook dat dit de mens humaniseert. Sinds Aristoteles weet de mens dat democratie vatbaar 
is voor populisme, maar ook dat er helaas geen betere bestuursvorm is. Sinds de introductie van 
fi duciair geld verloopt de economische ontwikkeling meer gesmeerd, maar weten we ons ook 
individueel en collectief geconfronteerd met de spoken van infl atie en geldgebrek. Nadat dankzij 
de democratiserende werking van het kapitalisme brede lagen van de bevolking toegang kregen 
tot investeringsmogelijkheden, ontstonden ook hier keuzeproblemen en de risico’s op massale 
bubbels. Elk voordeel heeft zijn nadeel.
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Het doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van Geldof en Beck dat zij de historische dimen-
sie verwaarlozen en doen alsof de objectieve risico’s objectief zouden zijn toegenomen en de 
subjectieve risicobelevingen objectief zouden zijn verslechterd. Ze lijken daarmee gewoon mar-
keteers van het fenomeen dat ze ‘objectief’ menen waar te nemen.

Daarentegen siert het Geldof, Beck en Giddens dat zij de moderniteit niet verwerpen of in 
ludiek cynisme vervallen, maar de moderniteit wel willen doortrekken. Ze willen het kind niet 
met het badwater weggooien door een premoderne, prekapitalistische en prewetenschappelijke 
leefwereld te verlangen. De wereld is onttoverd, en zoals je een kind dat heeft ontdekt dat 
 Sinterklaas niet bestaat niet opnieuw kan doen geloven, zo kan je onbehagen over risico’s niet 
wegnemen door te beloven dat er geen zijn of dat ze met wat geweld kunnen worden wegge-
werkt.

Wat een nieuwe, refl exieve moderniteit betreft, zijn mijn ideeën niet meer waard dan die van 
om het even welke burger en heb ik ook geen pretentie ‘juiste’ oplossingen te bezitten. Als aca-
demicus en burger stel ik wel vast dat de loyaliteit aan de democratische rechtsstaat broos en 
wankel is. In verband met de rechtsstaat en de scheiding der machten is dat vooral zichtbaar bij 
ad hoc juridisch ‘falen’, zoals laatst met die cannabisteler. Ook stel ik vast dat het merendeel van 
de medeburgers slachtoffer is van fi nanciële ongeletterdheid en verstoken van lucide begrip over 
de werking van economieën en markten, zoals de betogingen tegen prijsfl uctuaties duidelijk 
maken. Verder zie ik dat de scheiding van kerk, staat en economisch bedrijf weliswaar verworven 
lijkt, maar tegelijk opnieuw onder druk komt. En dat er nauwelijks een epistemologische refl ex 
aanwezig is en de immuniteit voor populisme en pseudowetenschappelijkheid weinig verzekerd. 
Daarom zou ik voorstellen om uit de eindtermen van het middelbaar onderwijs ‘het herkennen 
van een evenwichtig samengestelde maaltijd aan de hand van een voorbeeld’ te schrappen en niet 
verder te spelen met de idee van de opname van het autorijbewijs. In de plaats daarvan moeten 
aan autochtoon en aan allochtoon, in lager en in middelbaar, in beroepstechnisch en in humani-
oraonderwijs gelijk en op een aangepaste manier de verworvenheden van de eerste moderniteit 
worden getoond en uitgelegd. De essentialia waarop onze welvaart en ook welzijn gebaseerd zijn, 
moeten intellectueel verteerbaar worden gemaakt voor alle jongeren: de scheiding der machten, 
de werking van markten en open economieën, de betekenis van geld, de historiek en relativiteit 
van samenlevingsmodellen. Een beetje logica, epistemologie en wetenschapsfi losofi e kunnen ook 
geen kwaad in functie van de verdediging tegen plat populisme en pseudowetenschappelijke 
infecties. De tweede moderniteit volgt dan wel vanzelf, of maakt alleszins meer kans. De uitbouw 
ervan is immers iets voor de volgende generaties. Die moeten daar dan wel en masse intellectueel 
en moreel voor gewapend zijn, wat mij nu niet het geval lijkt – maar dat is mogelijk mijn per-
soonlijke variant van de ‘risicomaatschappij’. Net zoals ik ook in de fi nanciën vaststel dat de 
eerste moderniteit niet duurzaam gevestigd is. Men beseft onvoldoende dat het bewegend weef-
sel van de fi nanciële markten, dat qua complexiteit en dynamiek de schoonheid van ecosystemen 
evenaart, mij in staat stelt mij op elk ogenblik te verzekeren tegen ongunstige gevolgen, zoals 
bijvoorbeeld de ongunstige gevolgen van het massaal gebruiken van ‘biobrandstofgewassen’. Dat 
was korte tijd een stevige rage in het kader van de Strijd-tegen-de-Klimaatopwarming. Dankzij 
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het aankopen van calls op graanfutures kon men zich verzekeren tegen hetzij inkomens- hetzij 
vermogensverlies ten gevolge van stijgende voedselprijzen. Dit is op zich een wonderbaarlijke 
verworvenheid van de wereldomspannende moderniteit. En vooral jegens die verworvenheid 
heersen nu afbraakneigingen door het fi nanciële debacle dat we tegenwoordig mogen aanschou-
wen. Net zoals in de constitutieve concepten democratie, rechtsstaat, vooruitgang, sociale zeker-
heid en open samenleving, is de moderniteit ook voortdurend in het geding in haar monetaire 
dimensie (‘fi nanciën’). Zoals Axel Miller in De Tijd wordt geciteerd over de fi nanciële sector: 
‘Natuurlijk moeten er maatregelen genomen worden, maar we focussen ons te veel op individu-
ele verantwoordelijkheden. Het is blijkbaar te beangstigend om toe te geven dat het om een 
collectief falen gaat. De fundamentele vraag is hoe we gekomen zijn tot een fi nancieel systeem 
dat niet meer in toom te houden is door de mensen die het gecreëerd hebben. Ik vergelijk de 
crisis met The Terminator [fi lm met Arnold Schwarzenegger]: mensen maken een machine en die 
machine wordt oncontroleerbaar en keert zich tegen de mensheid.’ (De Tijd, zaterdag 4 juli 2009, 
p. 37). Nog los van de kwestie van de persoonlijke verantwoordelijkheden wat betreft taakver-
waarlozing, misleiding en dergelijke meer, is de metafoor opvallend. Want ook dit is een voort-
durend weerkerende metafoor over de moderniteit: dat ze haar kinderen opeet. Maar kan men 
niet ook in fi nanciën, net zoals in de politiek en economie, de moderne verworvenheden na trial 
and error veiligstellen dankzij een betere afstemming van de sociale machine die de wereld van 
fi nanciën ook en vooral is? Of keren we terug naar een fi nanciële premoderniteit?

Dit zijn sociologisch-historische vragen waarop het antwoord in de lucht hangt, maar waarop 
geen zeker antwoord kan worden gegeven, simpelweg omdat het niet voorhanden is. Laat u niets 
aanpraten door futurologen, in welke vermomming ze ook aanbellen.

Draagt het boek van Geldof bij aan de behoefte tot een betere vestiging van de eerste moderni-
teit? Het draagt bij tot een vermaatschappelijking van de idee ‘risicomaatschappij’. Aan dit con-
cept zijn echter sterke epistemologische twijfels verbonden, waarvan ik er enkele levendig geïl-
lustreerd heb en ook in de sociologisch vragende vorm geformuleerd. Ook bekritiseer ik de 
epistemisch niet toegelaten promotie van de klimaathypothese als een bewijs dat de risico’s van 
de mensheid hoger zijn dan vroeger en pleit ik voor meer afstandelijkheid van de socioloog. Dit 
zijn zware elementen. Toch zou het niet erg zijn als het boek louter op basis van zijn titel een 
bestseller werd, net zoals De symbolische samenleving van Glorieux en Elchardus enige tijd geleden. 
In tegenstelling tot het vaak doorprikkend empirisch onderzoek van die laatsten heeft De risico-
maatschappij zeker aanvullende correctie of tegenspraak nodig en liefst ook een vervolg met meer 
constructieve elementen. Intussen is het in ieder geval hoopgevend dat sociologische boeken een 
bestseller kunnen worden – of niet?

Jos Leys 
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Peter SLOTERDIJK. Het heilig vuur: Over de strijd tussen jodendom, christendom en islam. Amsterdam: 
Boom, 2008, 160 p.

Wie van het betoog van Sloterdijk alle superlatieven, neologismen, barokke formuleringen en 
etaleringen van eruditie wegneemt, houdt een these over die nauwelijks opzienbarend genoemd 
kan worden: de monotheïstische religies, net zoals overigens de seculiere verlichting en de andere 
‘verwoede ideologieën die op de universalistische religies volgden’ (p. 104), hebben door hun 
verhouding tot één, alles overtreffende God (of rationaliteit of andere zaak) onvermijdelijk een 
neiging tot absolutisme en bijpassend geweld. Dat is niet bevorderlijk voor de oplossing van de 
grote (sociale, biopolitieke) problemen van onze globaliserende wereld.

Van die these kan nauwelijks iemand opkijken. Niettemin waarschuwt Sloterdijk de lezer in 
het begin van zijn boekje dat zijn tekst zo gevaarlijk is als ‘een openhartoperatie’. Het lijkt alsof 
het geweld van de woorden moet verhullen dat hij eigenlijk niet veel te zeggen heeft. De auteur 
neemt zijn vertrekpunt in een uitspraak van Derrida die ‘de oorlog om de toe-eigening van 
Jeruzalem […] de wereldoorlog van vandaag’ noemde – volgens Sloterdijk ‘een van de meest 
pathetische overdrijvingen die een fi losoof in het recente verleden heeft laten horen’ (p. 11), die 
echter in vergelijking met het hyperbolische proza van de auteur zelf in het niet valt.

Zijn betoog is verdeeld in acht hoofdstukken. Transcendentie ontstaat door een miskenning 
of misinterpretatie van het langzame, van het heftige, van de onbereikbaarheid van de Ander en 
van de immuniteitsfuncties, voorts door het besef van een verticaliteit van het bewustzijn en de 
uitdaging die de dood aan het denken stelt en tot slot door wat de gelovige als openbaring aan-
duidt (hfst. 1). De monotheïstische religies hebben (in ‘summotheistische alliantie’) dit besef van 
transcendentie tot maximaal overtreffende trap en ‘monolatrisch vuur’ opgeschroefd (hfst. 2). 
Hoewel Sloterdijk (in hfst. 3) niet minder dan achttien mogelijke frontlijnen onderscheidt tussen 
en binnen de monotheïstische godsdiensten, gaat zijn boekje eigenlijk niet op de eerste plaats 
over de strijd tussen de religies, maar eerder om de ijver waarmee ze zich hebben laten verleiden 
tot allerlei grensoverschrijdingen (theocratisch separatisme, expansionisme en heilige oorlog). De 
vertaler heeft de meerzinnigheid van de Duitse titel (die spreekt van een Kampf der drei Monotheïs-
men) blijkbaar niet gezien. Volgens Sloterdijk hebben de religies hun confl ictpotentieel overigens 
lang niet volledig uitgeput (p. 51). Sloterdijk erkent dat de religies zelf allerlei strategieën hebben 
om ‘de controle over het extremistisch potentieel’ veilig te stellen (hfst. 6). Hij bekritiseert het 
verlichtingsoptimisme van Lessing en diens oplossing voor het confl ict tussen de drie religies, 
zoals verwoord in de parabel van de drie ringen uit Nathan der Weise (hfst. 7). Uiteindelijk besluit 
hij dat Nietzsches (Zarathustra’s) oproep om de aarde trouw te zijn meer actualiteit heeft dan 
ooit, dat hij de opgave van ‘een mondiale biopolitiek’ impliceert, en dat ‘de verstandige religies’ 
ter vervulling van die opgave ‘een bondgenootschap [moeten] aangaan met de seculiere bescha-
ving en de theoretische vertegenwoordigers hiervan in de cultuurwetenschappen’ (p. 149). 

Alle beweringen worden door Sloterdijk gedaan met niet alleen een groot vertoon van erudi-
tie en taalvaardigheid, maar ook met een zelfverzekerdheid die de creatieve speelsheid van zijn 
associaties verdringt. Zonder al dat geweld zou de lezer meer kunnen genieten van constructies 
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als de vergelijking tussen de transformatie van Pesach in Avondmaal met een ‘functiewijziging’ 
in de Brechtiaanse theatertheorie (p. 36), de analogie tussen Mohammed en Maria (p. 40), de rol 
van Augustinus in de ‘neurotisering’ van de beschaving (p. 61), de identifi catie van ‘een 
 Amerikaanse drie-eenheid’ die bestaat uit ‘Jezus, Machiavelli en de geest van het geld’ (p. 69), of 
van het vagevuur als ‘de religieuze première van het second life-motief’ (p. 109), etc. Maar als dat 
soort suggesties worden opgenomen in stellingen die zeggen dat ‘natuurlijk’ het een ‘niets anders is 
dan’ het andere, of dat – nog een voorbeeld – ‘jakobijnen’ en ‘rode gardisten’ ‘alleen volledig te 
begrijpen [zijn] als verwilderde vervalsingen van de apostolische modus vivendi’ (p. 67, mijn 
cursivering), vermoordt de auteur zijn eigen creativiteit.

   Paul van Tongeren

Roger SCRUTON. Waarom cultuur belangrijk is. Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2008, 144 p. 

Vanaf zijn boerderij in Wiltshire, zuidwest Engeland, waar hij met liefde vee hoedt en meedoet 
aan de lokale vossenjacht, beziet Roger Scruton de wereld en ziet dat het niet goed is. De westerse 
wereld, ooit het toonbeeld van hoge cultuur, is in verval geraakt door zijn eigen nihilisme. Dit 
nihilisme is niet, zoals de versie die ooit door Friedrich Nietzsche gemunt werd, veroorzaakt door 
de christelijke waarden, waarvan de ‘ontwaarding’ nodig is. Juist de ontwaarding van de christe-
lijke en verlichte waarden en de daarmee gepaard gaande herwaardering van andere, niet-westerse 
culturen, is debet aan het huidige culturele verval, volgens Scruton. Daar moeten we wat aan 
doen. Want als het huidige verval doorzet, blijft er geen cultuur meer over. Andere culturen heb-
ben namelijk geen echte, ‘hoge’ cultuur. Daarom: kom in verzet tegen de cultuurpluralisten en 
multiculturalisten. Zij willen immers het einde van de westerse cultuur, omdat die cultuur door 
‘witte mannen’ (zoals de merkwaardige vertaling luidt) is gebouwd. Maar dat is toch helemaal niet 
erg, dat blanke mannen zulke mooie dingen geschapen hebben? We moeten juist blij zijn met die 
blanke mannen, ook de minderheden, want dankzij die blanke mannen kan tegenwoordig ieder-
een in Amerika en Europa genieten van hoge cultuur én echte vrijheid, óók de moslims. En o 
ja, wat Europa betreft: die hoge waarden en échte vrijheid hebben we te danken aan de 
 Amerikaanse revolutie, want die vond eerder plaats dan de Franse. Dus die onzin dat de Franse 
revolutie toonaangevend is geweest voor de verlichting en de mensenrechten moet ook maar eens 
afgelopen zijn.

Aan het woord is Roger Scruton (°1944). Doorheen zijn pleidooi voor een herwaardering van 
de ‘echte’ westerse cultuur klinkt een romantische hang naar het koloniale en cultuurimperialis-
tische verleden waarin missionarissen de christelijke God naar Afrika en Azië brachten en en 
passant de barbaarse lui goede manieren, cricket en de edele kunst van het goud delven bijbrach-
ten. Dat was de tijd waarin het westen nog niet geplaagd werd door de ‘rebellie’ van multicultu-
ralisten (waarmee Scruton doelt op alle academici werkend aan letterenfaculteiten), postmoder-
nisten, feministen en moslimjeugd, kortom, ‘de cultuur van verwerping’ en ‘duisternis’. ‘Een 
cultuur bestendigt de herinnering aan een vorm van maatschappelijk toebehoren en verheft dat 
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tot iets natuurlijks, onveranderlijks en sereens,’ vindt Scruton (p. 95). Verandering behoort niet tot 
cultuur, en als Scruton pleit voor vernieuwing van cultuur, bedoelt hij niet dat een cultuur moet 
veranderen, maar dat oude, goede tradities nieuw leven ingeblazen moeten krijgen. Vernieuwing 
betekent in zijn geval dus behoud, en daarvoor strijdt hij, want er woedt een heuse ‘cultuuroorlog’ 
tussen enerzijds traditionalisten en anderzijds multiculturalisten, feministen en moslims.

In Waarom cultuur belangrijk is stelt Scruton, in het Nederlandse taalgebied vooral bekend door 
boeken als Moderne Cultuur: Een gids voor kritische mensen (2003), Filosofi sch denken (2000) en Het 
Westen en de Islam (2003), zich op als legeraanvoerder in deze cultuuroorlog, door een strategie te 
bedenken en zijn potentiële manschappen aan te spreken in zeven hoofdstukken, die beginnen 
met de diagnose van de huidige situatie en eindigen met het aanwijzen van hoopvolle lichtpunt-
jes in de duisternis. Anders dan in Moderne Cultuur ontbreekt in dit fl interdunne en pamfl ettistische 
boekje een theoretische onderbouwing van de zeer ongenuanceerde, zwart-wit diagnose. Dat de 
vertaling vaak hapert, helpt ook niet en de al te badinerende toon vermijdt open debat bij voor-
baat. Wat is dan de toestand in de wereld, volgens Scruton? De huidige situatie is dat de westerse 
cultuur wordt bedreigd door interne en externe ‘vijanden’ (p. 9), die de morele waarden zoals 
geëvoceerd in de grote culturele werken en het onderwijs hierover niet zondermeer willen onder-
schrijven, maar ze ter discussie stellen en relativeren. De interne vijanden zijn de ‘multicultura-
listen’, de externe vijanden de radicale islamieten. Het is trouwens aan Amerika te danken dat er 
nog altijd zoiets is als het westen, volgens Scruton, want Europa is tegenwoordig als ‘tandeloze’ 
dégénéré niet meer serieus te nemen: ‘Haal Amerika weg, zijn vrijheid, zijn optimisme, zijn instel-
lingen, zijn joods-christelijke geloofsovertuigingen, en zijn onderwijstraditie, en er zou weinig van 
het westen overblijven […]’ (p. 8).

‘Cultuur’ defi nieert Scruton onder andere als het vermogen tot moreel oordelen. Als zodanig 
is het voor hem rechtstreeks verbonden aan ‘hoge cultuur’, de canon van superieure, grote wes-
terse kunstwerken, geproduceerd door voornamelijk ‘dode witte Europese mannen’, die ons tot 
getrouw moreel oordelen kunnen opvoeden door ons te scholen in de praktische wijsheid van 
hoe te denken en voelen, kortom te leven. Zonder het voortzetten en onderwijzen van deze artis-
tieke traditie raakt het westen moreel failliet, volgens Scruton: men geeft nog wel morele oorde-
len, maar vanuit een onderontwikkeld en gedegenereerd oordeelsvermogen. Met andere woorden: 
niet vanuit praktische wijsheid en kennis, maar vanuit onwetendheid. Het is daarom de huidige 
teloorgang van dit onderwijs, beschreven in hoofdstuk 5, dat de motivatie vormt van dit boek. 
Die teloorgang uit zich in slecht rekenkundig en literatuuronderwijs: we leren geen tafels van 
vermenigvuldiging meer en krijgen op school, in plaats van Shakespeare en Keats als voorbeelden 
van Engelse literatuur, Harry Potter te lezen, kortom ‘preventieve kitsch’ (p. 87) waarmee ‘de 
stem van de volwassenheid’ (idem) effectief het zwijgen wordt opgelegd. De crisis van de wes-
terse waarden is volgens Scruton het resultaat van ‘de grote puberale weigering’ (idem) om vol-
wassen te worden.

Het kritische, esthetische en morele oordeelsvermogen moeten daarom getraind worden, 
anders worden we nooit meer volwassen. Scruton ziet hier een belangrijke rol weggelegd voor 
het onderwijs en voor de journalistieke kunstkritiek. Docenten en critici kunnen namelijk uitleg-
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gen wat ‘goede’ en ‘slechte’ kunst is, en op die manier leren we de juiste kunstwerken te gebrui-
ken in de ontwikkeling van wat we moeten voelen. Slechte kunst is die waarin sentimentaliteit en 
obsceniteit overheersen, zeg maar kitsch. En goede kunst is de kunst die oprecht is, die iets zegt 
over de mens in het algemeen en hierdoor ook het publiek als intrinsiek waardevol benadert. Het 
is moeilijk om het helemaal oneens te zijn met Scrutons analyse van het sentimentele en het 
obscene, maar terwijl hij de humor verdedigt (vanwege zijn communautaire eigenschappen), 
ontgaat hem de humor van het werk van Jeff Koons en van pop in het algemeen. In zijn bena-
dering van muziek is hij zeer duidelijk door (de overigens zeer humorloze) Richard Wagner 
beïnvloed, maar het heeft ook wel iets vertederends om diens pleidooi tegen wereldse dansmuziek 
en ritme ten faveure van instrumentele muziek en melodie hier min of meer letterlijk herhaald te 
zien. Curieus wordt het echter wanneer Scruton in het slothoofdstuk ‘Glimpjes hoop’ zonder 
blikken of blozen stelt dat ‘de ontdekkingen’ (melodie, harmonie en contrapunt) van het tonale 
stelsel ‘overal waar ze beschikbaar komen ook worden overgenomen – dikwijls, toegegeven, ten 
nadele van de lokale muzikale cultuur […], maar altijd vanuit het gretige besef dat de muziek 
hiermee kan worden verrijkt’ (p. 113). Behalve dat Scruton hier de westerse popmuziek (die toch 
veel meer de wereld heeft veroverd dan de westerse klassieke muziek) voor zijn eigen gemak 
overslaat, doet hij net alsof mensen buiten het westen puur om artistieke redenen voor de wes-
terse muziek kiezen, en niet bijvoorbeeld om commerciële redenen. De aanwezigheid van het 
tonale stelsel bewijst voor Scruton niet alleen de ‘gezondheid’ van de westerse cultuur, maar ook 
haar superioriteit over andere culturen en de erkenning van die superioriteit door andere culturen. 
Andere, ook in het westen gecreëerde, atonale stelsels, ontstaan uit pogingen het tonale systeem 
open te breken (onder andere de door Scruton geliefde Wagner probeerde dit overigens met zijn 
‘oneindige melodie’ en ‘tijdritme’), worden door Scruton vreemd genoeg niet als ‘westers’ gezien, 
maar als ‘rebellie’ tegen het westen, als antiwesters. Zo ook het ‘idiote’ modernisme in de archi-
tectuur.

Dit is misschien wel het grootste probleem van Scruton: dat hij niet inziet, of niet wil inzien, 
dat het ‘anti‘ evenzeer deel uitmaakt van het ‘origineel’, en niet louter de dialectische negatie ervan 
is. Daar hangt Scrutons neiging om ‘kritisch’ en ‘moreel’ oordeelsvermogen gelijk te stellen aan 
zeer bepaalde, namelijk zijn eigen, morele oordelen en cultuurkritische inzichten, nauw mee 
samen. Het morele oordeelsvermogen, dat we door culturele preservatie juist moeten blijven 
doorgeven aan en ontwikkelen bij volgende generaties, mogen we in feite niet in democratische 
vrijheid gebruiken. We mogen het louter aanwenden om ‘emotionele kennis’ op te doen over 
‘wat we moeten doen en voelen’ (p. 11). Maar wat we moeten doen en voelen, staat ons vervol-
gens niet vrij. In feite moeten we namelijk Scruton gehoorzamen en voelen wat zijn goedkeuring 
wegdraagt. We moeten dus voelen dat we erfgenamen zijn van een lange, joods-christelijke morele 
traditie, en dat dat goed is. Zij die daar anders over denken, gedragen zich volgens Scruton als 
opstandige pubers die maar niet volwassen willen worden. Daarop neemt hij als een autoritaire 
vader het recht deze vervelende pubers in de hoek te zetten. Het zijn er overigens nogal wat: 
marxisten, Fransen, nu ja, eigenlijk iedereen die niet alleen de Amerikaanse revolutie, maar ook 
de Franse revolutie serieus neemt, tel daarbij op iedereen die zich wat ‘mei ‘68’ betreft aan de 
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kant van de studenten schaarde en voeg daar nog alle mensen aan toe die televisie kijken en 
popmuziek luisteren. Scruton is daarmee niet alleen behoorlijk aanmatigend, maar ook kortzich-
tig, ondemocratisch en irrealistisch. Bovendien kent hij zijn vijanden niet al te goed, niet alleen 
de islam, maar ook de deconstructionisten. Hen verwijt hij betekenisloosheid boven betekenis te 
stellen. Het is echter niet zozeer dat zij geen enkele betekenis hechten aan Shakespeare, Dante 
en Wagner, maar eerder de pluraliteit aan betekenissen in hun werken blootleggen. Zij hechten 
dus juist erg veel waarde(n) aan betekenissen en het proces van betekenis geven (wat precies 
‘cultuur’ is, volgens Scruton).

Roger Scruton maakt nog meer belangrijke denkfouten en er is bovendien een merkwaardige 
discrepantie tussen de stijl en inhoud van zijn betoog. Ten eerste denkt hij dat de blanke man-
nen de ‘hoge’ cultuur in alle vrijheid geschapen hebben, ten tweede dat het predicaat ‘hoge’ 
onbetwistbaar is, ten derde dat ‘de’ westerse cultuur ‘onze’ cultuur is, ten vierde dat ‘het juiste 
oordeel’ universeel is (dus in de grond van de zaak denken, voelen en willen we allemaal het-
zelfde) en ten vijfde miskent hij dat het postmodernisme (‘multiculturalisme’) voor velen de 
ware verlichting in de vorm van democratisering en bevrijding heeft betekend: hun stemmen 
worden nu eindelijk gehoord. Scruton geeft zich dus geen rekenschap van de immoraliteit, 
conceptuele willekeur en discriminatie die inherent zijn aan de westerse cultuur, noch van zijn 
eigen monolithisch reductionisme en starre dichotomieën. Ik heb het dan over het geweld en 
de repressie waarop de macht van de blanke mannen is (was?) gebaseerd in de vorm van sla-
venhandel en (seksuele, sociale, economische en politieke) onderdrukking van vrouwen, leden 
van ‘lagere’ klassen en niet-blanken; de grond waarop het onderscheid tussen ‘hoog’ en ‘laag’, 
‘echt’ en ‘onecht’ gerechtvaardigd kan worden; de mate waarin de huidige inwoners van het 
westen deze cultuur inderdaad als de ‘hunne’ kunnen beschouwen, aangezien ze zich alleen als 
consument van die cultuur kunnen opstellen, maar zich nauwelijks met de producenten (de 
‘dode witte mannen’) ervan kunnen identifi ceren (onder meer omdat een deel van die ‘dode 
witte mannen’ ook de verkrachters, bezetters en onderdrukkers van hun overgrootmoeders en 
–vaders waren); het feit dat Scrutons vorm van universalisme neerkomt op het idee dat niet-
westerlingen hetzelfde willen als westerlingen (en mannen hetzelfde als vrouwen en u hetzelfde 
als uw buurman); en het feit dat antichristelijk en antiverlichtingsdenken niet (alleen) nihilistisch 
is in de kwade, maar ook in de goede zin van het woord: bevrijdend en het democratiserings-
proces bevorderend. Dit uit zich niet alleen door de voortdurende bagatellisering van de min-
der mooie kanten van het westen (er staat ten slotte heel wat cultureel moois en waardevols 
tegenover) en de uitsluiting van veel westerse elementen uit de westerse cultuur (alles wat niet 
in Scrutons dichotomisch wereldbeeld past), maar ook door een gebrek aan respect t.o.v. 
‘anderen’. Scruton heeft gelijk dat Edward Saïd na Orientalism ook aandacht had moeten beste-
den aan de oosterse (cliché-) perceptie van het westen, maar om hem van ‘kleingeestige kwe-
zelarij’ (p. 102) te beschuldigen, gaat wel erg ver. Als iemand een verlichtingsdenker was, was 
het Saïd wel, die oprecht universalisme en pluralisme probeerde te verbinden, in plaats van het 
universalisme van het westen te verankeren in diens superioriteit en in uitsluiting van alles wat 
niet puur westers is, zoals Scruton doet. Hier had de echte fi losoof, en op dat vlak bewijst 
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bijvoorbeeld Nietzsche zich, de uiterste consequenties van zijn elitisme getrokken en ook de 
schaduwzijden ervan tot in extremis doordacht. Hij had bijvoorbeeld uitdrukkelijk gezegd dat 
hij niet alleen ‘onze’ cultuur verdedigt, maar ook de kolonialistische en imperialistische machts-
strijd, de ondemocratische natuur en morele verschrikkingen die aan haar ten grondslag 
liggen. 

Scruton weigert echter elke kritische kanttekening bij zijn eigen denken te plaatsen en houdt 
zijn gelijkhebberige stijl van begin tot eind vol, waarmee hij zijn inhoudelijk snobisme vormelijk 
tenminste onderschrijft. Het wekt echter bevreemding dat hij zich bedient van ‘lagere’ stijlmid-
delen als de populistische schrijfstijl, die zich kenmerkt door het doen van niet geringe bewerin-
gen zonder al te veel staving op basis van empirisch of tekstueel bewijs, en die de beschutting 
van de consumentenmarkt verkiest boven de academische wereld, waar intellectuele en culturele 
kwaliteit (ondanks alles) nog altijd meer kans hebben. In zowel stijl, toon als inhoud toont 
 Scruton zich daarmee een beetje de Geert Wilders van de fi losofi e, al weet hij het allemaal een 
stuk intelligenter en ook vermakelijker te verwoorden. Zoals Wilders zich opwerpt als verdediger 
van de ‘vrijheid’ en de ‘vrijheid’ daarmee koloniseert, werpt Scruton zich op als verdediger van 
de ‘cultuur’ – daarmee andersdenkenden die de cultuur ook een warm hart toedragen en aan haar 
willen bijdragen in de hoek van de verdachten zettend. Het boekje riep bij mij inderdaad ook 
dezelfde gevoelens op als Wilders vaak doet: een mengeling van weerzin, ergernis en lichte 
geamuseerdheid en spot. Ik ben daarmee een ‘intellectuele pygmee’, volgens Appleyard, en 
 Scruton stemt daar zeker mee in. Op zijn website, die overigens net als zijn boekje niet getuigt 
van enige bescheidenheid, citeert Scruton Bryan Appleyard, die ooit in The Sunday Times schreef: 
‘There are few more valuable thinkers [than Roger Scruton] in Britain – or indeed, the world – 
today. His [Scruton’s] vilifi cation and rejection by the academic establishment is disgraceful. In 
comparison with him, most of his critics are intellectual pygmies.’ Volgens Appleyard moeten we 
allemaal alleen maar dankbaar zijn voor Scrutons werk. Vooral de fi losofen horen dankbaar te 
zijn dat Scruton de fi losofi e weer hoog op de publieke agenda heeft geplaatst. Maar de fi losofi e 
ontleent haar bestaansrecht aan het feit dat ze haar eigen waarheden en overtuigingen niet alleen 
verwoordt, maar ook verantwoordt en ze tevens ter discussie durft te stellen door open te staan 
voor betere bewijsvoering en krachtigere, logische argumentatie. En daar ontbreekt het dit boek 
volledig aan.

 Martine Prange

Samuel IJSSELING en Ann VAN SEVENANT. Wat zou de wereld zijn zonder fi losofi e? Kampen/Kapellen: 
Klement/Pelckmans, 2007, 176 p.

De kranten staan er vol van: het (partij)politieke establishment lijkt machteloos, het sociale mid-
denveld incapabel en het institutionele kader te functioneel wanneer levensvragen het dagdage-
lijkse doorkruisen. De huidige economische en fi nanciële crises, hoe reëel of virtueel ze ook 
mogen zijn, plaatsen levensvragen meer dan ooit op de relationele agenda. Onderling tegenstrij-
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dige refl ecties bevestigen ‘het met de machtige mond vol tanden staan’ wanneer antwoorden 
gezocht worden op de vraag hoe de basis van de samenleving te interpreteren, te organiseren en 
te denken. Hoe samen te leven? Hoe te denken over onszelf, over verantwoordelijkheid, over 
morele motieven, over relaties? Wie heeft het recept? Het is algemeen bekend dat wanneer men-
sen vanwege een ‘ongelukkig of gelukkig’ toeval met zichzelf geconfronteerd worden, zowel 
schuld als diepe levensvragen zich automatisch opdringen. Met andere woorden, de fi losoof, de 
wijsgeer in ons, wordt aangesproken via de vragen: waartoe, waarom, wat doe ik ertoe? De uit-
spraak van Socrates, ‘Het leven dat zichzelf niet ondervraagt, is geen menswaardig bestaan’ 
(p. 111) heeft nog niet aan kracht en belang ingeboet.

In het boek van en rond de Nederlandse en Leuvense fi losoof Samuel IJsseling staan deze 
ogenschijnlijk simpele maar o zo moeilijk te beantwoorden fi losofi sche vragen centraal. Dat 
fi losoferen actueel kan zijn, bewijst dit boek. We lezen niet enkel refl ecties op IJsselings fi loso-
feren in de inleiding van Jacques De Visscher, in het essay van de fi losofe Ann Van Sevenant en 
in de drie gesprekken die Van Sevenant voert met IJsseling. We lezen ook fragmenten uit het 
hele oeuvre van Samuel IJsseling, eenvoudig samengesteld maar trefzeker geselecteerd onder de 
hoofdthema’s die sinds duizenden jaren deel uitmaken van de fi losofi e.

Deze verschillende invalshoeken, zowel qua personen als qua vormen van expressie in frag-
menten, dialogen en interpretaties, geven een meerduidig perspectief op wat fi losofi e vandaag 
kan zijn. Dit is tevens de centrale vraag van dit boek: wat zou de wereld zijn zonder fi losofi e? Aan de 
hand van actuele thema’s, zoals de plaats van religie, de betekenis van God, het nut van het leven 
en de rol van interpreteren, worden de mogelijkheden van fi losoferen uiteengerafeld, uitgekleed 
en fi jnzinnig gedrapeerd rond de agenda van het dagelijkse leven. Bovendien worden uitspraken 
en inzichten ondersteund met de nodige verwijzingen naar belangrijke denkers uit de geschiede-
nis van de fi losofi e. ‘De belangrijkste opgave van de fi losofi e is en blijft nog altijd het verwerven 
van de nodige kennis van zichzelf.’ (p. 174)

In deze tijd van allerhande soorten crises (van de samenleving, de economie, het fi nanciële 
systeem, de politiek, de (geestelijke) gezondheid) komt dit bescheiden boek als geroepen en is het 
tegelijkertijd tijdloos. De eenvoudige doch scherpe vragen die in de fi losofi egeschiedenis gesteld 
zijn en die opnieuw verwoord worden door Samuel IJsseling, zijn een testcase voor de waarde 
van het vragen stellen, het (her)denken, het spreken en het interpreteren van het alledaagse. Je 
kunt boek op een willekeurige pagina openslaan en je vindt uitspraken betrokken op de actualiteit. 
Bijvoorbeeld onder het kopje ‘[Filosoferen] … is omgaan met het lot’ op pagina 48: ‘Een belang-
rijk argument tegen het bestaan van het noodlot is het volgende. Wanneer er iets dergelijks zou 
bestaan, zou de mens niet verantwoordelijk zijn voor wat hij doet of nalaat. Hij zou niet aanspra-
kelijk zijn en dan ook niet gestraft of beloond kunnen worden. De woorden ‘goed’ en ‘slecht’ 
verliezen hun betekenis.’ Is dit geen haarscherpe diagnose van onze tijdgeest, door IJsseling reeds 
verwoord in 1998 in zijn boek Drie godinnen, Mnemosyne, Demeter, Moira? De moeilijkheid om ver-
antwoordelijkheid (voor wat, voor wie, voor welke gebeurtenis?) te kunnen denken, te nemen, 
laat staan erover te kunnen refl ecteren zonder in een juridifi cering van het verantwoordelijkheids-
vraagstuk te komen, is vandaag bijzonder groot. 
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Zo leiden de eerste vierenvijftig pagina’s de lezer via diep fi losofi sche vragen langs grote 
denkers als Nietzsche, Kant, Aristoteles en Sartre, door IJsseling geïnterpreteerd en gescherpt 
aan de actualiteit. Onder de aanhef ‘[Filosoferen] … is aandacht hebben voor het verschil’ maakt 
IJsseling via de verzamelde fragmenten duidelijk dat het thema ‘verschil’ honderdtwintig jaar 
geleden door Nietzsche als eerste onder de aandacht is gebracht in een kritiek op het eenheids-
denken: ‘[…] op positieve wijze sprak [Nietzsche] over een veelheid die niet tot een eenheid kon 
worden teruggebracht’ (p. 51).

Volgens IJsseling is fi losoferen een werkwoord: fi losoferen is denken, danken, spreken, schrij-
ven, lezen, interpreteren, herdenken, … Kortom, is fi losoferen een expressie van het kunnen 
leven? Filosoferen wij allemaal op de een of andere wijze? Dit zijn mogelijke vaststellingen die 
de lezer kan doen wanneer hij zich laat meevoeren door de bedenkingen in dit boek en meedenkt 
over pertinente basisvragen van het leven.

Het essay van fi losofe Ann Van Sevenant over ‘vertrouwen’, geschreven vóór de globale 
vertrouwenscrisis van het fi nanciële en economische systeem, heeft een hoge actualiteitswaarde. 
Het slaat de brug tussen de refl ecties uit het oeuvre van IJsseling en de gesprekken die beide 
fi losofen vervolgens met elkaar voeren. Vertrouwen is volgens Van Sevenant de basisvoorwaarde 
voor de ‘dialogale structuur van het menselijke bestaan’, om zowel de ander als ander, alsook de 
ander in ons te kunnen erkennen in het gesprek waarin een overlopen in of versmelting van 
gesprekspartners uitgesloten is. Volgens van Sevenant zijn er nauwelijks fi losofen te vinden die 
over vertrouwen schrijven. In zoverre Anthony Giddens en Michael Walzer in hun maatschap-
pij- en organisatiekritiek fi losofi sch onderbouwde denksporen uitzetten, zou ik deze denkers niet 
onvermeld willen laten in hun analyse van vertrouwen (‘trust’) als basisvoorwaarde voor een 
participatieve democratie, het kernpunt in ons bestaan. Niet via een maatschappijkritische weg 
maar eerder via de analyse van vertrouwen als taalhandeling komt Van Sevenant uiteindelijk uit 
bij een gelijkaardige vaststelling als Walzer en Giddens, namelijk dat vertouwen in de betekenis 
van ‘het kunnen keren naar de ander als ander’ voorwaardelijk is voor samenleven. Dat Van 
Sevenant beïnvloed is door de methode van deconstructie die de Franse fi losoof Jacques Derrida 
in de jaren zeventig introduceerde, bewijst de wijze waarop ze het begrip vertrouwen als een 
diamant bekijkt vanuit verschillende lichtinvallen op zowel de ruwe (ondoorgrondelijkheid) als 
geslepen kanten (verschillende visies – existentialisme, fenomenologie – en etymologische bete-
kenissen). Ze deconstrueert het begrip onder andere door het ten opzichte van zijn tegenover-
gestelde te plaatsen: wantrouwen, onzekerheid, ontrouw, wanhoop (p. 59). Door het extreme 
andere van vertrouwen te belichten ontstaat er een beschrijving van de leefwereld die aantoont 
dat vooral het alledaagse bestaat uit vertwijfeling, wanhoop, onzekerheid, tijdelijkheid, grenzeloos-
heid en verlies. Vertrouwen is erop gericht dat dit zo kan en mag zijn, dat hiervoor in het alle-
daagse ruimte is. ‘Om onszelf beter te kunnen verliezen, moeten we onszelf tegelijk de hele tijd 
tegen dat verlies behoeden’. (p. 71) Deze paradoxale beweging wordt opgeroepen en bestendigd 
door het begrip vertrouwen en komt samen in de metafoor van het amalgaam: een verbinding 
tussen twee ongelijksoortige elementen en bewegingen – bijvoorbeeld de beweging van ‘het zich 
verliezen in’ tegenover ‘het zich beschermen tegen verlies’. Met de introductie van het amalgaam 
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benadrukt Van Sevenant het belang en de uniciteit van allianties tussen ongelijksoortigen. Ver-
trouwen functioneert als een soort voertuig waardoor verbindingen worden gelegd tussen wan-
trouwen en andere perspectieven, tussen bestaan en loskomen van schuldvragen, tussen het 
bestaan en de niet vervulde of voldane invulling ervan: ‘vertrouwen is geloven in de vernieuw-
baarheid van een aan slijtage onderhevig vertrouwen’. (p. 108)

Betekenissen komen maar tot stand te midden van deze spanningsverhoudingen. In die zin 
neemt de fi losofi e een belangrijke plaats in, namelijk door de refl ectie op wat er zich afspeelt in 
het kwetsbare bestaan te faciliteren, wat de kans daarna verder te kunnen gaan aanzienlijk ver-
groot.

Wat volgens mij Van Sevenant bindt aan de denkmethode van IJsseling is dat beide fi losofen 
geen oplossing bieden voor dagelijkse fi losofi sche vragen. Ze leggen het belang van het onder-
zoek bij de bindingen tussen het incompatibele, niet-logische, tegengestelde van de praxis. Tege-
lijkertijd moet de lezer toch een overstap maken van de korte, eenvoudig gestelde impressies van 
IJsseling naar de enigszins compacte en meer abstracte schrijfstijl van Van Sevenant in het daar-
opvolgende essay. Deze abstractie wordt versterkt door het citeren van fi losofen als Heidegger 
en Derrida. De verduidelijking van de relatie tussen de deconstructie van het begrip vertrouwen 
en de concrete praktijk blijft achterwege.

Dit wordt goed gemaakt in de drie gesprekken tussen de twee fi losofen, waarin over en 
weer gedachtegangen bevraagd worden op hun consistentie. Het eerste gesprek begint met de 
twijfel aan de eerlijkheid van de beginvraag, de titel van dit boek: Wat zou de wereld zijn zonder 
fi losofi e? Is dit geen verwaande vraag, omdat ze tegelijkertijd de indruk geeft dat de vraag al 
bevestigend beantwoord is (anders schrijf je er niet een heel boek over), en een verkapte 
legitimatie van de bestaanszekerheid van de fi losoof? Deze kritische zelfrefl ectie is voor 
 IJsseling heel simpel: zoals we ons geen wereld zonder kunst, poëzie, literatuur en muziek 
kunnen denken, is de wereld zonder fi losofi e ook niet denkbaar. Denken betekent tenslotte 
openstaan voor verschillende perspectieven, het betekent zich verwonderen over taal, over 
schrift, over het kunnen bestaan, … Denken is gelijk aan fi losoferen en is dus een werkwoord, 
kortom: is werken.

De twee laatste gesprekken worden vooral gebruikt om de relatie te vinden tussen de instan-
tie God (bestaat hij?) en het concrete bestaan. Hoewel IJsseling van mening is dat het belangrijk 
is te kunnen fi losoferen zonder god – god niet als uitgangspunt noch als eindpunt te nemen – 
schaart hij zich niet onder de atheïsten (eerder onder de polytheïsten). Het is interessant dat 
ondanks het feit dat zowel Van Sevenant als IJsseling kritisch staan ten opzichte van religie, 
godsdienst, God, geloof en hoop, de laatste vijftig pagina’s dialoog doorspekt zijn met een analyse 
van de betekenis van religie en van hun eigen verhouding ten opzichte daarvan. Volgens IJsseling 
is geloven in (een persoonlijke) God niet hetzelfde als religie, waaronder hij ‘het samengaan van 
een geheel aan rituelen en een netwerk van verhalen’ verstaat. In deze opvatting betrekt hij de 
fi losofi sche traditie, met verschillen in opvatting van Aristoteles tot Hegel, om op die manier te 
kunnen benadrukken dat de afwegingen, denksporen en tegenspraken interessanter zijn om te 
benadrukken dan de claim op één waarheid, één wereld, één werkelijkheid. Dit obsessieve streven 
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naar één, éénheid, waarheid heeft de fi losofi e lang in een wurggreep gehouden, terwijl het kritisch 
nadenken – dat ook van alle tijden is – ons tot een andere, tegensprekelijke waarheid (inzicht) 
brengt als geschenk van de tijd. De loskoppeling van religie en geloof levert andere, verfrissende 
visies op van ‘zijn, bestaan, hoop, tijd en waarheid’. Het spreken hierover is essentieel, is van alle 
dagen, is van mensen en gebeurt tussen mensen.

Filosofi e is een manier van leven, is therapie, is een rechtvaardiging en verklaring van bepaalde 
omgangsvormen, is een kritische instantie, is het verwerven van kennis over zichzelf en de wereld 
… ‘(…) mens zijn is in de wereld zijn, opgenomen en opgaan in een netwerk van verwijzingen 
naar het andere dan zichzelf en aangewezen zijn op het andere…’ (pp. 174-175).

Misschien is het een idee om af en toe tijdens een familiebijeenkomst, een werkbespreking of 
een directievergadering een stukje voor te lezen uit dit boek, om vervolgens een dialoog los te 
weken over hoe betrokkenen in de grond denken. We moeten tenslotte ergens beginnen…

 Suzan Langenberg

Katia LEVECQUE. Armoede en depressie: Een (niet) evident verband? Leuven: Acco, 2008, 368 p.

Alleen de titel al doet vermoeden dat dit boek in stijl en inhoud van het genre is dat je niet met 
plezier in je koffer meeneemt op vakantie. De dagen worden echter al terug korter, dus kan het 
wel weer, zo’n boek over zwaarwichtige problematiek. 

Het betreft de vierde publicatie in de reeks Sociale Inzichten, een wetenschappelijke boekenreeks 
op initiatief van de Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS) aan de 
Universiteit Antwerpen. De plaats van dit boek binnen deze reeks maakt meteen enkele zaken 
duidelijk. Ten eerste, en net zoals het ook uit de titel mag blijken, ligt de sterkste inbedding van 
de auteur in het onderzoeksdomein van de armoede. Het tweede concept in dit boek, depressie, 
behoort niet tot de kerncompetenties van deze onderzoeksgroep, maar dat doet geen afbreuk aan 
de kwaliteit van het geleverde werk daaromtrent. Ten tweede betreft het duidelijk een weten-
schappelijk boek. Wie hier een populariserend werk verwacht of louter een interessant boek voor 
de geëngageerde lezer, zal wellicht van een kale reis terugkomen. Op de achterfl ap van dit boek 
lezen we dat het informatie aanbiedt ‘voor iedereen die (beroepshalve) met één of beide proble-
matieken te maken heeft’. Toch is het doelpubliek wellicht wat nauwer dan wat deze stelling doet 
vermoeden. Het boek diept immers de twee concepten – armoede en depressie – en hun onder-
linge relatie op een heel plichtsbewuste wijze uit en daarbij wordt geen methodologische noot uit 
de weg gegaan of een theoretische discussie uit de internationale literatuur ontzien. Dat maakt 
dat dit boek niet meteen weggelegd is voor de lezer die slechts perifeer of vanuit (professionele) 
ervaring geïnteresseerd is in dit onderwerp. Kennis van zaken en vertrouwdheid met kwantitatief-
empirische wetenschap lijkt soms noodzakelijk of toch sterk bevorderlijk om de gerapporteerde 
studie te begrijpen.

Zowel armoede als depressie zijn immers concepten waarover de leek zich vaak een voorstel-
ling kan maken, maar die in hun respectievelijke onderzoeksdisciplines theoretisch zowel als 
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methodologisch een rijke en complexe geschiedenis achter de rug hebben. Omdat het boek zich 
nu juist richt op deze onderwerpen, waarvan het eerste vooral in de sociologie een geschiedenis 
kent en het andere in de psychologie en psychiatrie, gaat het per defi nitie om een interdisciplinair 
werk en is het voor het leescomfort wellicht aangenaam om minstens in één van de disciplines 
een achtergrond te hebben. Wie niet onderlegd is in één of beide disciplines wordt wel doorheen 
het boek geholpen, met goede theoretische overzichten en duiding.

Wat leert Katia Levecque ons? Wel, het boek is logisch opgebouwd en bespreekt in drie 
coherente delen het volledige palet dat in de heldere titel aangekondigd staat. Na een inleiding 
zijn er eerst zo’n honderd bladzijden over depressie, daarna volgen iets minder dan honderd 
bladzijden over armoede en tot slot komen er nog eens honderd bladzijden over de relatie tussen 
de twee. Elk deel wordt omstandig ingeleid om de lezer duidelijk te maken hoe er over dat con-
cept gedacht wordt, hoe het gemeten wordt. Daarna volgt dan de empirie, die toch wel de kern 
van dit werk inhoudt. De data die in dit boek nauwkeurig uitgepluisd worden, stemmen van twee 
verschillende onderzoeken die een sociologische verankering kennen.

Ten eerste gaat het om de Panel Studie van Belgische Huishoudens van 1992 tot 1999. Dit is 
een unieke verzameling gegevens die bij een selectie van huishoudens op jaarlijkse basis afgeno-
men werden, zodat het om longitudinale gegevens gaat waarin ook tijdseffecten aan bod komen. 
De eenheid van onderzoek voor deze dataset is oorspronkelijk het gezin (huishouden), maar de 
gegevens kunnen natuurlijk ook individueel bekeken worden, wat noodzakelijk is voor een feno-
meen als depressie dat zich op het individuele vlak afspeelt. Armoede kan natuurlijk wel vanuit 
de gezinssituatie bekeken worden (en dat blijkt ook in deze studie het meest zinvol). Het gaat 
om een ruime dataset waar initieel meer dan 11000 deelnemers waren voor 4439 huishoudens. 
Zo’n 90% van die deelnemers werd in elke golf succesvol gevolgd. De tweede dataset is die van 
de Health Interview Survey uit 2001, de tweede nationale gezondheidsenquête. Ook hier gaat het 
weer om een ruime enquête die 5530 huishoudens bereikte, met 12777 individuele respondenten, 
maar het is wel een eenmalige studie. 

Op basis van deze gegevens krijgt de lezer dus eerst iets te lezen over hoe het in België staat 
met depressies. Omdat dit onderwerp veel theoretische inleiding verdient en het boek in zijn geheel 
sowieso ook ingeleid dient te worden, duurt het wel tot pagina 95 voor het echt over die gegevens 
gaat: de prevalentie en incidentie van depressies in België. Hoe werd die depressie trouwens geme-
ten? Niet rechtstreeks. Wel op een manier die wellicht een grote validiteit heeft – dat probeert 
Katia Levecque trouwens zelf omstandig uit te leggen. Ze legt daarbij uit dat er in beide datasets 
een reeks items te vinden is die dicht aansluiten bij wat in de twee belangrijkste diagnostische 
systemen als kenmerkend en bepalend voor depressie naar voren komt. Toch blijft de psychodi-
agnostisch onderlegde lezer wat op zijn honger zitten. De wetenschappelijk meest gebruikte vra-
genlijstmethode, de Beck Depression Inventory (BDI), wordt slechts even aangestipt en er wordt 
geen vergelijking gemaakt tussen de indices die resulteren uit de gebruikte datasets en die BDI. 
Een apart onderzoek op een kleinere groep deelnemers, om de relatie tussen die twee na te gaan, 
had wellicht verduidelijking gebracht. Ook ander onderzoek op basis van die BDI komt niet aan 
bod in dit werk. Verder wordt er ook nog een methodologische knoop doorgehakt. Hoe bepaal 
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je immers of iemand een depressie heeft of niet? Als je niet de geijkte diagnostische systemen 
volgt, moet je daar zelf een ietwat arbitraire keuze in maken en die legt Katia Levecque vast op 
de 10% hoogste scores op de in de datasets samengestelde depressielijst. Dat stemt wel wat over-
een met epidemiologische bevindingen, maar wat meer empirische duiding paste hier wel: worden 
zo dezelfde proporties depressies gevonden in typische stratifi caties als uit dat epidemiologisch 
onderzoek mag blijken? In het licht van de discussie die trouwens door de auteur zelf wordt aan-
gehaald over het al dan niet categorisch of dimensioneel zijn van depressie (depressie als een wel-
of-niet diagnose, dan wel een graduele diagnose) ware het trouwens interessant geweest om de 
analyses ook uit te voeren op de oorspronkelijke continue scores, naast die op de a posteriori gedi-
chotomiseerde scores.

Na de epidemiologische invalshoek over depressie in België komen we dan voor het eerst bij 
een meer interdisciplinair luik waar de sociale verdeling van depressie in België uit de doeken 
gedaan wordt. De usual suspects uit de sociologie komen daarbij aan bod: gender, leeftijd, huis-
houdtype, urbanisatie, opleiding, arbeidsmarktpositie en sociaaleconomische positie. Opmerkelijk 
en interessant is daar bijvoorbeeld dat depressie blijkbaar niet echt lineair in verband staat met 
de inkomenspositie: de proportie mensen met een depressie neemt toe naarmate het inkomen 
daalt, maar dit stagneert wat vanaf de laagste 30% inkomens.

Na het doornemen van deze gegevens lijk je als lezer aardig op weg om naar de kern van dit 
boek te gaan: armoede én depressie. Spijtig genoeg is ook armoede geen eenvoudig concept en 
moet je dus de empirie opnieuw veertig bladzijden missen, weliswaar gegrond omwille van een 
theoretische uitweiding over armoede en de meting ervan. Daarna krijgen we eerst de empirie 
van de armoede besproken via de verschillende methoden waarop die kan gemeten worden in 
de besproken data. 

In hoofdstukken 8 en 9 gaat het dan uiteindelijk over de samenhang tussen armoede en 
depressie. Eerst is dat vanuit een cross-sectioneel perspectief: de samenhang tussen de twee 
concepten op een welbepaald moment. Wie aandachtig luisterde tijdens een les statistiek weet dat 
je daaruit kan te weten komen of iets samenhangt, maar zeker niet hoe het samenhangt (bijvoor-
beeld of het ene het andere voorspelt of omgekeerd). We leren ook hier wel degelijk dat er een 
verband is tussen depressie en armoede en daarmee wordt ook de internationale literatuur beves-
tigd in deze Belgische context. Zo kan je ondermeer zien dat bovenop de klassieke sociologische 
predictoren, die eerder al aan bod kwamen, armoede nog een apart predictief effect heeft. Dat 
wil dus zeggen dat er meer is aan armoede dan louter de economische positie. Het effect van 
armoede als predictor is dus signifi cant bovenop die andere effecten, maar wat misschien ook 
interessant zou zijn om te weten is hoeveel extra cases er door de inclusie van armoede als pre-
dictor juist geclassifi ceerd werden in deze dataset, m.a.w. wat de pseudodiagnostische waarde van 
armoede is. Wat dan weer wel aangetoond wordt, is de relatie tussen depressie en specifi eke 
aspecten van armoede, en dan blijkt dat het niet zozeer de inkomensarmoede zelf is die nog extra 
voorspellingswaarde oplevert, maar wel zaken zoals niet kunnen sparen, schulden hebben, beta-
lingsmoeilijkheden ondervinden en geen eigen woning bezitten. Hier, en ook verder in het boek, 
is wellicht een verdiepende mediatieanalyse nog op zijn plaats.
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Tot slot in hoofdstuk 9 komt dan de echte empirische sterkte van deze studie aan bod (althans, 
zo denk ik erover): de longitudinale studie van de relatie tussen armoede en depressie op basis 
van de panelstudie van huishoudens. Deze gegevens zijn heel waardevol, zelfs vanuit een inter-
nationaal perspectief. Eerst leren we dat depressie van het gezinshoofd een risicofactor is voor 
de mobiliteit in armoede. Andere gezinsleden vormen blijkbaar niet zo’n risico in de gezinsar-
moede. Ook voor de mobiliteit uit de armoede is er een verband met de depressie van het 
gezinshoofd, maar er lijkt een incongruentie in de tabellen te staan. Hoewel de tekst het anders 
suggereert, laten die tabellen zich lezen alsof je toch meer kans hebt uit armoede te ontsnappen 
als je depressief blijft dan wanneer je geneest van die depressie. Hoe dan ook heb je meer kans 
om aan die armoede te ontsnappen als er geen depressie van het gezinshoofd in het spel is. Er 
moet bij deze gegevens over mobiliteit uit de armoede natuurlijk wel vermeld worden dat het 
hier nog gaat om slechts een fractie van de originele grote dataset. Er zijn nu eenmaal niet zoveel 
gezinnen die tijdens een jaar uit armoede ontsnappen én waarvan het gezinshoofd depressief is. 
Na deze focus op de armoede wordt dan nog het verhaal omgedraaid: voorspelt armoede depres-
sie? Hoewel de data niet zo eenduidig zijn, kunnen we wel afl eiden dat meervoudige armoede 
inderdaad die rol vervult. Het gaat dan vooral om acute armoede of chronische armoede en 
minder om reeds voorbije armoede.

Katia Levecque heeft in dit boek geprobeerd om haar eerdere wetenschappelijke studies, 
teksten en haar doctoraat op een overzichtelijke en gebundelde manier te presenteren voor wie 
geïnteresseerd is in deze problematiek, en ze is daar zeker in geslaagd. Het boek leest niet als een 
trein, maar dat mag ook de bedoeling niet zijn. Hier en daar wordt er wat kort door de bocht 
gegaan, maar dat heeft ongetwijfeld te maken met het schipperen tussen overzichtelijk en interes-
sant weergeven enerzijds en volledig en wetenschappelijk anderzijds.

Tim Smits

Erik OGER. De rede en haar monsters. Kapellen: Pelckmans, 2008, 256 p.

In de bloedige nadagen van de Franse revolutie schetste Goya de reeks Los Caprichos (Grillige 
Invallen). El sueno de la razon produce monstruos, een van de bekendste etsen uit deze reeks, prijkt op 
de omslag van De rede en haar monsters. De dubbelzinnige titel van dit werk kan gelezen worden als 
‘de slaap van de rede brengt monsters voort’, of andersom, ‘de droom van de rede brengt monsters 
voort’. In de eerste lezing liggen irrationele krachten steeds op de loer om bij een zwaktemoment 
de rede te verschalken. De kwelgeesten van irrationaliteit, emotionaliteit, dwaasheid, geweld en 
illusie zouden dan een bacchanale dans vieren op het verheven bouwwerk van de rede. In de 
tweede lezing zou Goya de lezer waarschuwen geen hoge idealen te hechten aan het gebruik van 
de rede zelf. De triomfantelijke overheersing van de rede, die haar aspiraties als het hoogste voorop 
stelt, zou algauw in haar tegendeel kunnen ontaarden. De Franse revolutie had getoond dat de 
waanzin van de guillotine een consequentie is van geëxalteerde verlichtingsidealen. De strijd van 
de rede met haar externe en interne monsters vormt de leidraad doorheen dit boek.
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De zes hoofdstukken van De rede en haar monsters ontstonden los van elkaar als aparte publi-
caties. Ze belichten telkens de strijd, de verleidingen, de verschrikkingen en verstrikkingen van 
de rede. In de eerste vijf bijdragen krijgt de lezer een gedegen inleiding tot de belangrijkste the-
ma’s uit de denkwereld van een selectie (wetenschaps)fi losofen. De hoofdstukken over Kant, 
Popper, Kuhn en Putman bieden een opmerkelijke bijdrage tot de verheldering van de problema-
tiek en het instrumentarium waarvan ze zich bedienen. Oger plaats deze wijsgeren in het ruimere 
debat van de rede en werpt vragen op die vanuit de inherente tegenstrijdigheden van het gebruik 
van de rede ontstaan. 

De Copernicaanse revolutie die de kritiek van Kant op het westerse speculatieve denken bete-
kende, wordt in het eerste hoofdstuk begrijpelijk gemaakt. De lezer voelt de overtuigende kracht 
van de kritische rede die wordt ingezet om empirische, logische en vooral transcendentale schijn 
te ontluisteren. Kant waarschuwde dat de verleidingen van de speculatieve rede inherent zijn aan 
de rede zelf. Immers, de taak van de rede bestaat erin om uit de oordelen van het verstand alge-
mene principes te distilleren, om te systematiseren. De principes van de rede willen een zo groot 
mogelijke uitbreiding van de ervaringskennis tot stand brengen. Maar anderzijds wordt de rede 
gedreven om de veelheid te vatten in een idee, dat de aantrekkingskracht heeft van een brandpunt. 
Wanneer de denker dichter komt bij het brandpunt wil hij dit verheffen tot een concept van zeker-
heid. De rede wenst te rusten bij een voorwaarde. Het is de ‘tegenstelling’ tussen het zoeken naar 
eenheid en de zoektocht naar verscheidenheid die de rede steeds weer verder in haar eigen span-
ningsveld slingert. En precies deze regulatieve principes van de rede worden gehypostaseerd tot 
feiten uit de werkelijkheid. Godsbewijzen en oneindigheidstheorieën werden door Kant met de 
instrumenten van de kritische rede met chirurgische precisie ontbloot als antinomieën of als dwa-
lingen van het verstand dat zich boven elke gegeven ervaring wil verheffen. Oger verzuimt echter 
niet te verduidelijken dat de denker gedwongen is te werken als de chirurg die zichzelf moet ope-
reren en zich daarbij onvermijdelijk in zijn eigen vel snijdt. Het heldere inzicht van de kritische 
rede die de verleidingen van de speculatieve rede doorziet, wordt telkens opnieuw bedwelmd door 
dezelfde dwalingen die zij zelf had doorzien. Ook Kant spreekt nog steeds over een wereld op 
zich (an sich), de regulatieve principes worden opnieuw gehypostaseerd. In het bouwwerk van de 
Kritiek van de Zuivere Rede onderstreept Kant dus precies door zijn eigen dwaling de valkuilen van 
de rede die zichzelf probeert te bekritiseren. 

Oger probeert het hachelijke statuut van de rede verder te verdiepen aan de hand van een 
biografi sche anekdote. In het begin van de bijdrage over Kant bespreekt hij een merkwaardige 
‘sisyfusarbeid’ die de Duitse fi losoof stelde op het einde van zijn leven. Kant maakte tot twintig-
maal per minuut zijn halsdoek los en maakte die daarna weer vast. Oger geeft aan dat hij in dit 
gedrag niet enkel een empirisch fysiologisch syndroom ziet. Dit gedrag zou een epifanie vormen 
die een waarheid toont over het transcendentale subject dat Kant beheerst. Kant zou op het einde 
van zijn leven dwangmatig zijn gehele doen en laten onder de heerschappij van de rede hebben 
willen plaatsen. Oger lijkt dit ‘obsessief compulsief’ moment aan te grijpen om iets te tonen over 
de inherente strijd die Kants fi losofi e lijkt te bevatten. Maar hij werkt dit psychologisch moment 
niet verder uit, wat nogal merkwaardig is, gegeven de vijf pagina’s die hij aan dit biografi sch ele-
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ment wijdt. Als lezer verwachtte ik een soort Nietzscheaanse terugkoppeling (de fi losoof van de 
instincten wordt meerdere malen geciteerd doorheen de verschillende bijdragen). Kants  obsessie 
met de rede toont hoe hij de wereld beleefde. De rede moet zich immers niet alleen op zichzelf 
richten om tegenspraken uit te klaren of om duidelijkheid te verschaffen voor de liefde van het 
concept, maar moet zich richten op de behoeften van de mens. Oger laat de kans liggen om te 
graven naar de behoefte van de mens die met zoveel toewijding en arbeid de rede ontleedt. Welke 
dwang leidt de fi losoof om de rede de hoogste status te geven? Welke ‘existentiële behoefte’ drijft 
de mens die licht werpt op de antinomieën in de metafysische dwaling? De evidente uitspraak, de 
behoefte aan duidelijkheid zelf, is uiteraard een circulus vitiosus… De keuze om een arbeid te ver-
richten die een bouwwerk als de Kritiek oplevert, is niet onschuldig, gegeven het feit dat de vraag 
naar het ‘behoren’ zich steeds weer aandient. Welke regulatieve maximen moeten worden verab-
soluteerd om een dergelijke arbeid te verrichten? Of is de noodzaak voor de mens van het schep-
pen van duidelijkheid een ‘moeten’ dat vanuit zijn perspectief quasi onontkoombaar is?

Dat Oger dit niet beantwoordt, lijkt hij impliciet te verantwoorden door de bijdrage van 
 Wittgenstein op deze bespreking te laten volgen. Wittgenstein zei immers ooit: ‘een goed fi loso-
fi sch werk zou enkel uit vragen moeten bestaan’. Wittgenstein problematiseerde de regulatieve 
principes, het statuut van de werkelijkheid en de waarheid binnen een wetenschappelijke opvat-
ting. Net als voor Kant was het ethische het hoogste voor Ludwig Wittgenstein. Het onontkoom-
bare dilemma van de verplichting en tegelijk de onmogelijkheid om te spreken levert elke ernstige 
fi losoof onvermijdelijk blutsen en builen op wanneer hij tegen de grenzen van de taal aanbotst 
en ze toch telkens wil overschrijden. Maar toch is dit de minste bijdrage van Oger. Hij is gewoon 
veel te lang (bijna vijftig pagina’s) en verder dan enkele ‘bekende’ inzichten komt Oger niet. Het 
is dan ook een heikele onderneming om een fi losoof te bespreken die zich sterk uitsprak over 
het zwetsen in de fi losofi e, zonder zelf bloot te staan aan deze kritiek. Jammer genoeg blijft deze 
aanval op een bepaalde ‘wijsbegeerte’ door het hoofd spoken wanneer we dit hoofdstuk lezen.

Vertrekkend van het verlichtingsideaal en vooral van de baconiaanse stelling dat kennis macht is, 
heeft men meestal een uitbreiding van de kennis en dus ook van de beheersing van de werkelijk-
heid als een nastrevenswaardig goed beschouwd. Maar het problematische statuut van kennis, 
van de werkelijkheid, van feit en waarheid binnen een wetenschap behoeden de student van de 
geschiedenis van wetenschap, van fi losofi e en van het ruimere sociaalpsychologische politieke en 
economische complex voor al te naïeve vooruitgangsverwachtingen. Oger citeert in zijn besluit 
de Amerikaanse fi losoof Nicolas Rescher: ‘Zoals oorlog te belangrijk is om aan generaals over te 
laten, zo is kennis te belangrijk om, in ieder geval zonder morele supervisie van hogere instanties 
tegen eventueel misbruik (checks and balances), aan wetenschappers en geleerden over te laten.’ 
(p. 242)

Deze bijdrage kan tellen als waarschuwing om de rede de rol van rechter te laten opnemen, 
maar wie zal de bewaker bewaken? Het gemis in deze bijdrage is dan ook een ‘out of the box’ 
perspectief voor het idee van de rede zelf, dit wil zeggen van de monsterlijke reductionistische 
kracht die uitgaat van het concept van een ideaal van en door en met de rede, Het ‘rationeel 
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discours’ behoudt in deze bijdrage nog steeds het alleenrecht om zich uit te spreken over het 
menselijke leven. Het voelen, het beleven, het verlangen, het streven, de wil tot beheersing en 
overheersing en de diepere instincten van de mens met al zijn antagonismen zijn thema’s die 
opvallend afwezig zijn in deze bijdrage. 

Toch besluit ik dat Oger, met zin voor retorische verfi jndheid en bekoorlijke metaforische 
esthetiek, een uitstekende bijdrage heeft geleverd aan de secundaire literatuur. De hoofdstukken 
over Kant, Popper, Kuhn en Putman bieden een meer dan verdienstelijke bijdrage tot de verhel-
dering van het conceptuele instrumentarium. Oger biedt een prikkelende visie op de rol van de 
rede in het menselijk handelen, de beperking van de kritiek van de rede en de problematische 
vragen die het statuut van de werkelijkheid (realisme/antirealisme/perspectivisme) oproept.

 Frederic Ghys
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